KRAJOWE
TOWARZYSTWO
AUTYZMU
ODDZIAŁ TERENOWY
BIELSKO-BIAŁA

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA
z cyklu Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej
na temat

I ndy wi d ua l ne p otr ze by d zi ec ka – uc zni a ze sp e ktr um a uty zmu
w ś wietle inte rdysc yplinar ne j te orii i pr aktyki p e dagogic zne j
Termin: 20-21 września 2013 r.
miejsce konferencji: Parkhotel Vienna, Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 48

PROGRAM
I dzień - 20 września 2013 r. –sesja plenarna
8.00-9.00

rejestracja uczestników

9.00-9.10

otw ar c ie ko n fe r e nc j i

9.10-9.30

Sytuacja prawna dziecka z autyzmem

9.30-10.00

Wczesne wykrywanie autyzmu

mgr Lucyna Legierska
Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
w Cieszynie
prof. dr hab. Ewa Pisula
Uniwersytet Warszawski

10.00-10.30

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej
w diagnozie i terapii dziecka z autyzmem

mgr Joanna Bala, mgr Anna Surma
Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
w Cieszynie

10.30-10.50

Wszyscy jesteśmy autystyczni

Ryszard Bryzek
rodzic

10.50-11.00

dyskusja

11.00-11.30

przerwa kawowa

11.30-12.00

Elastyczność i różnorodność prowłączających działań i rozwiązań w systemie
edukacji jako remedium w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach

prof. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Uniwersytet Zielonogórski

12.00-12.30

Problemy somatyczne utrudniające pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu

dr Anna Borzęcka
Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach

12.30-13.00

Kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem

mgr Anna Cienciała
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
w Bielsku-Białej

13.00-13.20

Być rodzicem dziecka autystycznego - blaski i cienie oraz wyzwania

Marek Hoffman
rodzic

13.20-13.30

dyskusja

13.30-14.10

przerwa obiadowa

14.10-14.30

Skuteczność terapeutyczna masażu dźwiękiem w pracy z dziećmi autystycznymi

dr Lidia Kataryńczuk-Mania
Uniwersytet Zielonogórski

14.30-15.00

Wybrane metody pracy z małym dzieckiem autystycznym
w terapii neurologopedycznej

mgr Agnieszka Wilk
Gabinet Terapii Logopedycznej
w Wodzisławiu Śląskim

15.00-15.30

Terapie niedyrektywne w autyzmie

mgr Małgorzata Czyż
Fundacja Zrozumieć Autyzm
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15.30-16.00

przerwa kawowa

16.00-16.30

Pozytywne strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami
dziecka ze spektrum autyzmu

mgr Barbara Pietrowska
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej

16.30-17.00

Rozwój Teorii Umysłu u osób ze spektrum autyzmu

dr Joanna Ławicka
Fundacji PRODESTE z Opola

17.00

zakończenie pierwszego dnia konferencji

II dzień – 21 września 2013 r. – warsztaty
CZAS

9.00-11.00

WARSZTATY do wyboru

PROWADZĄCY

Wczesna diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
Poradnia neurologopedyczna:
Centrum diagnozy i terapii – Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju

Diagnoza AAC – dobór właściwej alternatywnej i wspomagającej metody
komunikacji w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

mgr Barbara Pietrowska
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej

Sposoby porozumiewania się z dzieckiem autystycznym
- alternatywna i wspomagana komunikacja

mgr Anna Cienciała
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Bielsku-Białej
Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą
Wzroku, Słuchu i Autyzmem

Sposoby stymulacji układu przedsionkowego u dzieci ze spektrum autyzmu

mgr Anna Waligóra-Huk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zastosowanie terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

mgr Katarzyna Sojka-Ignatowicz
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
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CZAS

11.00-11.30

WARSZTATY do wyboru

PROWADZĄCY

Terapia dźwiękiem przy użyciu mis dźwiękowych – kąpiel dźwiękowa i masaż
misami

dr Anna Borzęcka
Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach

przerwa kawowo-kanapkowa
Wczesna diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka
Poradnia neurologopedyczna:
Centrum diagnozy i terapii – Edulogmed w Jastrzębiu-Zdroju

Diagnoza AAC – dobór właściwej alternatywnej i wspomagającej metody
komunikacji w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

mgr Barbara Pietrowska
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie G.

Sposoby porozumiewania się z dzieckiem autystycznym
- alternatywna i wspomagana komunikacja

mgr Anna Cienciała
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Bielsku-Białej
Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem

Sposoby stymulacji układu przedsionkowego u dzieci ze spektrum autyzmu

mgr Anna Waligóra-Huk
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zastosowanie terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

mgr Katarzyna Sojka-Ignatowicz
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej

Terapia dźwiękiem przy użyciu mis dźwiękowych – kąpiel dźwiękowa i masaż
misami

dr Anna Borzęcka
Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach

11.30-13.30

13.30

zakończenie konferencji
WWW.katedrapedagogiki.ath.bielsko.pl
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